
CD II - szerelem 

 

Hajnalka félresöpörte arcát félig eltakaró tincseit, mielőtt belépett az öreg ház előszobájába. 

Beleszimatolt a levegőbe.  

Barackos pite!  A kedvence!  

„Sophie, megjöttem, te vagy a legjobb fej nagyi a világon!”- ugrott nagyanyja kitárt karjaiba. 

 

„Gyűlölöm Pétert! Elegem van belőle! Már megint azzal a műkörmös bigével kavar!” - tört ki 

Hajnalkából 5 perccel azután, hogy berontott a barátságos konyha étkezőjébe, és máris két 

kézzel, sztereóban tömte magába a  barackos pitéket.  

”Tegnap még fogyiztál!” - jegyezte meg nagyanyja, Sophie somolyogva.  

Nos, csak nem történt valami?”  

„Tudod, még mindig nem bírtam összejönni Péterrel. Tudod az a jó fej, szőke srác a 10. D-

ből, akire az összes nyolcadikos lány hajt.  

Focizik, meg minden. Sokszor ő a DJ a diákklubban, mindig tök zsír zenét csinál.  

Naaa! Biztos emlékszel, már meséltem…. - jött ki Hajnalkából egy szuszra.  

Sophie elgondolkodva nézte unokája arcát.  

Piercingek az ajkában, a szemöldökében, Sophie nehezen barátkozott meg az új divattal, de a 

világért sem szólt volna egy rossz szót.  

Hajnalka mégis valahogy ma más volt, nem olyan fiús, - hopp igen!  

Milyen lágyan omlanak a vállára a fürtök, ez a lány becsavarta a haját.  

Ez már komoly!  

Ó igen, az első szerelem… - rémlett fel Sophie mama előtt a régi-régi emlék: 

 

„Sophia! Sophia kisasszony! Figyelmezne végre rám? 

 

„Csókoljon meg az ő szájának csókjaival,  

mert a te szerelmeid jobbak a bornál” - olvasta a pad alatt Sophie.  

Elmélázott.  

Tényleg borízű a csók? Olyan savanyú?  

Bolondok a szerelmesek, hogy annyit csókolóznak? 

„Sophia, szenteljen már a drága idejéből néhány percet Tacitusnak!  



Hogy hangzik ennek a mondatnak a fordítása? – a fiatal paptanár kissé elpirulva állt meg 

Sophie padja előtt.  

”Olyan az én szerelmesem, mint egy kötés mirha, mely az én kebleim között hál” 

A tanár egy mozdulattal lehajolt és elvette Sophie-tól a könyvet.  

Most Sophie-n volt a sor, hogy elpiruljon.  

Titokban az összes lány halálosan szerelmes volt a jóképű fiatal papba.  

Sophie nem mert a tanár szemébe nézni.  

Inkább körbejáratta tekintetét az osztályban.  

A lányok vigyorgó tekintete eszébe jutatta: Hát persze, sikerült a csíny!  

A tanár felkelt székéből, óóó és még nem is sejti…  

Nem mert levegőt sem venni, minden erejével visszafojtotta magába a kitörni készülő 

kuncogást. 

„Dicséretes, hogy a Szentírást olvassa… - a pap nem tudta befejezni a mondatot.  

Az osztályban kitört a kacagás. 

A tanár nem tudta mire vélni a rendbontást, zavartan fordult hátra.  

A hirtelen mozdulatot surrogó hang kísérte.  

Mintha a reverendájáról esett volna le valami hátulról.  

Egy papírrepülő. Lehet, hogy csirizragasztós papírrepülőt tettek a székére ezek a haszontalan 

lányok?  

Gyanakodva, óvatosan a válla fölött hátranézett.  

Valóban ragasztófolt éktelenkedett a fekete anyagon! A férfi feje céklavörössé vált … 

 

„Nagyi, egyáltalán figyelsz te rám?  

A te fiatalkorodban hogy volt?  

Szerinted odamenjek Péterhez, és mondjam meg, hogy bejön nekem?” 

„Hááát, drágám változnak az idők, de az emberek nem.  

Ha lerohanod a fiút, könnyen lehet, hogy megijed, még akkor is, ha, ahogy mondtad, annyi 

lánynak teszik.” 

„De figyusz! Ő mindig csak messziről néz, sose jön oda hozzám, pedig a barátnőimmel 

mindig kibulizom, hogy összefussunk.” 

„A férfiak gyáva népség, drágám, félnek a megszégyenüléstől, ha nem biztos benne, hogy 

igent mondasz, inkább meg se próbálja.  

Ha igazán tetszel neki, megtalálja a módját, hogy kettesben maradjatok, és ő hívjon el 

valahová.” 



„De mi van, ha mégse tetszem, ha nem szeret….?” 

„Benne van a pakliban.  

De ne félj!  

Az igazán lényeges dolgokat nem látja a szem, nem éri el a gondolat.  

Mi történhet? Legfeljebb semmi.  

A szíved vágya legyen szabad madár, amely a felhők között találja meg a párját, aztán 

visszatér hozzád … ha akar.  

Szeretetért cserébe sose várj szeretetet. 

A szerelemnek csak az egyik színe a fehér: ez a tisztaság, ártatlanság és önzetlenség.  

De lehet vérvörös is: ez a vágy, mely csak birtokolni akar.” 

„Nagyi, hát akkor nem is létezik igaz szerelem?” 

„Igaz szerelem? Hosszú sokszor az út odáig, … és sok a bánat.” – és már peregtek is újra az 

emlékek Sophie nagyi lelki szemei előtt: 

 

„Elkártyáztam a gyönge szívem, suhogasd meg a szoknyád, hajnal…” 

A mulatozás hangjai kiszűrődtek a résnyire kinyitott ajtón. Sophie szíve összeszorult.  

Az ifjú pilótáknak holnap lesz az első bevetésük.  

Mi lesz, ha Jean nem tér vissza?  

Gyerekkoruk óta ismerik egymást barátok voltak, de néhány hete a fiú bevallotta, hogy ő is 

többet érez iránta.  

Jean azt ígérte, hogy az utolsó estét vele tölti.  

Most pedig azzal az I. világháború után itt ragadt részeges orosszal mulat a többi pilóta 

társaságában.  

Ha ezt a tisztek megtudják…  

Sophie megborzongott, majd határozott mozdulattal belépett az ajtón. 

 

„Jöjj Oroszország, vodka, virág, nevetés véled az élet.  

Lombja fehérek a volgai fák,  

tejszínű szűz ez az élet.  

Lebukik fejem, és úgy zokogok,  

haloványul bennem a bánat” 

Sophie kérdő tekintettel nézett a fiúra. 

Jean zavartan mocorogni kezdett, és már állt volna fel az italokkal megrakott asztaltól, de a 

szakállas orosz egy határozott mozdulattal lenyomta a vállánál, vissza a székre.  



„Hová, hová barátocskám?”  

Jean elpirult, Sophie arca lángba borult.  

”Dá, dá, vot”: A szerelem, jubov, ó nincs annál jobb, nézze meg az ember, hogy néz rád az a 

lány.  

Ne legyen Grigorij Alekszejevics a nevem, ha nem a karjában ébreszt hajnalban a jó öreg 

napocska.  

Bátyuska, sose szaladj egy szerelmes nő után!  

Mulass inkább velünk!  

Bolond az a halász, aki a horgára akadt hal után beugrik a vízbe! –  

A férfiak rekedten fölnevettek. 

 

Sophie nem bírta tovább.  

Szégyenében rohanni kezdett.  

Ki a házból, el onnét, csak el, akárhová.   

A hűvös szél arcába vágott, magas sarkú cipője kopogása felerősödve visszhangzott a szűk 

utcácskákban.  

Leért a folyóparthoz.  

Zihálva megkapaszkodott a hidacska korlátjában, a víz fölé hajolt.  

”Nem szeret. Nem szólt semmit, nem jött utánam.”  

A lány már nem zokogott, csendesen sírt.  

A szél elült, a víz szokatlanul csendessé vált.  

A koraesti telihold haloványan sugárzó korongja csendesen ringatózott a vízen.  

Sophie-t hívta, húzta lefelé a mélység.  

A csendet távolról zene törte meg.  

Egy zenekar valahol egy ismert chansont-t játszott.  

Az ég alján az alkony még hagyott egy sötétkék sávot.  

Sophie könnyein át elmosolyodott, lám, a szerelem színe: kék. Legalábbis ma este.  

 

 

Miután az emlékkép elillant, Sophie így szólt Hajnalkához: 

„Gyere, naaa! Ölelj meg! Nyugodj meg, kislányom, és itt egy pohár víz, idd meg.  

Hidd el, a csalódás az elvárás gyermeke.  

Sosem csalódnál, ha nem lenne határozott elképzelésed a dolgokról, ha nem várnád el, hogy 

úgy legyen, ahogy elvárod. 



 

„Aúúú!” - Hajnalka olyan szorosan markolta az üvegpoharat, hogy az összeroppant a 

kezében. Sophie gyorsan kötszerért sietett, s miközben unokája sebeit látta el, rendíthetetlen 

nyugalma lecsillapította unokája bánatát.  

Hajnalka beleharapott egy pitébe. 

„Nagyi, szerinted miért nem kellek neki? Mit tud az a műkörmös, amit én nem?  

Féltékeny vagyok. Miért ilyen fájdalmas a szerelem, hogy sebeket okoz?” 

„A szerelem olyan, mint az előbb az üvegpohár a kezedben, ha szorosan markolod, 

összetöröd,  

de ha túl lazák körülötte az ujjaid, akkor is kicsúszik a kezedből és összetörik.  

Ki a megmondhatója, mikor és miért jön el, és miért múlik…  

Szerelem nélkül, e nélkül az egymáshoz kényszerítő erő nélkül soha nem jönnénk ki 

körbebástyázott várunkból,  

nem nyitnánk a másik ember felé, nem ismernénk fel, hogy a Másik is része önmagunknak…  

Keserédes ajándéka a sorsnak, mert így itt a Földön megtapasztalhatjuk az egységélményt.  

Ha csak töredékesen is.  

Pont ez a kettősség másik oldala: 

Nem lehet tökéletes ez a szerelem, folyton kiábrándulunk, megcsömörlünk.  

Ez a kegyetlenség, ez az örökös szomjúság kényszerít, hogy a valóban Tökéletest akarjuk.  

Míg a másik ember tökéletlen személyiségével próbáljuk pótolni a saját tökéletlen 

személyiségünket a hiábavalóság a keresésünk.” 

 

„Akkor miféle egységről beszéltél?” 

„Ha csak egy pillanatra is el tudsz merülni a másikban, ha el tudod felejteni önmagadat, 

kinyílik a szíved, és önfeledtté válsz. 

Az olyan, mintha meghaltál volna egy kicsit.  

Olyankor nem létezel, akkor csak a MI létezik, és van úgy is, hogy megtapasztalhatod a 

teljességet.” 

„Nagyi, te miért vagy mindig derűs? – kérdezte Hajnalka hirtelen, látszólag a témájukhoz való 

minden kapcsolódás nélkül.” 

 

„Mert tudom, hogy minden elmúlik.  

Csak a változás örök.  

Az örök körforgás.  



Ezért nem tudok ragaszkodni mulandó dolgokhoz.  

Az olyan butaság lenne, mintha ragaszkodnék a felhőhöz, azt kívánva, hogy soha ne essen le 

esőként.  

Az óceán pedig soha ne párologjon, ne legyen belőle felhő.  

A szerelem is ilyen változó, folyton alakuló.  

Megszületik, virágzik, elmúlik.” 

„De úgy fáj, amikor múlik. Amikor nincs többé.” – görbült ismét le Hajnalka szája. 

„Igen, kicsim, tudom. Elhagyatottnak érzed magad.  

Van bennünk egy óriási éhség, egy nagy űr, amit betölthet az érzés, hogy szeretünk, és 

szeretve vagyunk.  

A szerelem egyesülés.  

Ezért szeretjük annyira a szerelmet, ezért vágyunk rá oly forrón.  

Mert ebben tud feloldódni az énünk, eggyé válunk szerelmünk tárgyával.  

Egy test, egy lélek, ahogy mondják.  

Lelkünk eredeti állapota ez az egység mindennel.  

Az egységben nincs én, nincs te, csak a „mi”.  

Feloldódás van.  

Ezért üldözzük szinte a szerelmet, szerencsétlennek érezzük magunkat, ha magányosak 

vagyunk.”  

 

„Akkor még sincs igaz szerelem!?” 

„Várjuk el a mulandótól, hogy örök legyen?  

Nem tud olyat adni ez a világ, ami soha nem volt meg benne.  

Márpedig az örök boldogság nem itt létezik.  

Földre akarjuk kényszeríteni azt, ami nem az anyagból született.  

 

Emlékszel talán a költő soraira:  

az embernek két szülője van: a Szellem és a Szerelem.  

A szerelem képessége az ember szellemi eredetéből származik.  

Egyesít bennünket azzal, amit szellemi lényünk az idők hajnalán elveszített.  

Nincs a világon senki, egy férfi sem, akinek az ölelésében megtarthatod a szerelmet.  

A szerelem önnön lényege ajándékoz meg önmagával, mert a benned lévő örökkévaló párja. 

Csak önmagadban találhatod meg ismét, és egyszer talán végleg.” 



„De akkor ne járjak senkivel?” 

„Dehogynem.  

Csak tudd, hogy mit tud adni egy kapcsolat, és ne várj többet, mást.  

Kapcsolataink nagyon hasznos tükrök.  

Ha jól figyelünk, megláthatjuk önvalónkat, azt, hogy milyen illúzióink vannak, milyen 

rögeszméink, mintáink, amikhez ragaszkodunk.  

Amíg ezeket nem engedjük el, fogva tartanak minket.   

 

Hajnalka hallgatott, majd csendben megszólalt:   

Nagyi, tudom, hogy te már tudod, mi az az igazi szerelem. 

 

Sophie mosolygott, és emlékezett.  

Emlékezett egy sötét, véres, háborús napra.  

Arra a napra, amit soha sem fog elfelejteni. 

 

A városban sziréna búgott fel vészjósló hangon.  

Sophie hóna alatt fél vekni kenyérrel hazafelé sietett, nem akart a legközelebbi óvóhelyre 

menni.  

Dübörgő vadászgépek húztak el az utcák felett.  

A magasban morajló nehézbombázók egymás után szabadultak meg pusztító terhüktől, zúgó 

hangjuk rettegéssel töltötte el a szíveket.  

Robbanások rázták meg az épületeket.  

Sophie rohanni kezdett.  

Egy kapualjból erős kéz nyúlt ki, a lányt berántotta a védett zugba, arcát egy durva 

katonakabát dörzsölte.  

Ekkor géppuskatűz söpört végig az utcán. 

 

„Hölgyem, meg akar halni”? - Sophie felnézett.  

Az ismeretlen hitetlenkedő tekintetében volt valami - valami, amitől szédülni kezdett.  

Egész teste zsibbadt, a talpától a torkán át a füléig.  

Nem emlékezett rá, hogyan került a földszinti, vörösbársony kárpittal borított szobába, 

melynek mennyezetén szokatlanul, egy nagy, kerek ablak nyílt az ég felé.  

Az ölelésben olyan szabaddá vált, mint még soha.  

Kiszállt lelke az üvegablakon át fel a magasba.  



Már nem Sophie volt, hanem maga a szerelem.  

Szerelmes volt a világ összes férfijába.  

Szerelmes a napba, a holdba és csillagokba.  

Ő volt az első simogatás a megszületett gyerekek fején,  

a harmat a reggeli virágok szirmán,  

a nevetés, a sírás, az első szerelem édesbús dala volt,  

ő volt a vigasz a haldoklók ágyánál.  

A parttalan tenger volt, és a morajló vulkán, a termékeny síkság és pergő homok.  

A múlt és a jövő 

 

Ő volt; akkor és ott, a végtelen.  

Sziporkázó, ezerszínű aranyfénysugár volt,  

átrepülte a kozmoszt és magához ölelte az egész világot.  

 

Nem egy férfit talált meg.  

Megtalálta a teljességet.  

Ettől a pillanattól fogva egész lénye tudta, tudta a lelke és testének minden porcikája:  

A szerelem bársonyvörösben kezdődik, de a szerelem igazi színe  

Az ARANY! 

 

Sophie unokájára nézett, és halkan beszélni kezdett: 

„Ahogy az élet legsűrűbb szféráiban a hím és a nőstény egy, úgy egyek ők az élet légiesebb 

szféráiban is.  

A kettő között a kettősség téveszméje uralkodik.  

Azok, akik nem látnak sem előre, sem hátra, ragaszkodnak a kettősség téveszméjéhez, mintha 

az magának az életnek volna a magja és lényege,  

nem tudván, hogy az élet törvénye az egység.” 

 

Mi más a férfi és a nő, mint az egyetlen ember, aki nincs tudatában egységének,  

és csak azért lett kettéhasítva, hogy a kettősség keserű epéjét nyelve sóvárogjon az egység 

nektárja után,  

és sóvárogva keressen is,  

keresve találja is meg azt,  

és tudatosan birtokolja páratlan szabadságát? 



 

„A nő nélkül a férfi nem juthat át a kettősség útszakaszán.  

De a nőben a férfi megtalálja egységét,  

és a férfiban a nő megtalálja a kettősségtől való megszabadulást.” 


